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  ژینۆ هاوژین ... !یه ستم کام نووسینانه به تزانی مه  ده وه ته ر زۆرت بخوندایه گه تیف ئه  ئومد له کاکه

  
 ناه ڕو که و جیھانی ماپه  نا  نه و بچ ن هڕزیشتان خۆتان ماندوو بک ر به گه برا گیان ئه

.  وه گرته ر ده  و نووسهکانم کام نووسین خنه رنج و ڕه  سهتانزانی  ده  دیاره وه کانه کوردیه
 پویستم   به وه ر ئه به له،  وه یانگرته ی من ده و تبینیانه  ئه ر زۆرن که نووسین و نووسه

  . س بنم زانی ناوی که نه
 بزانت  رپشکه ر خۆی سه خونه، بینرت  و ده  دیار و ئاشکرایه رنجکی گشتی ئاوا که بۆ سه

ی ڕابردوودا  ند ڕۆژه م چه ر له ڕزتان هه ر به گه کو ووتم ئه وه.  یه ست کام نووسینانه به مه
کانی من  رنجه  سه زانی کام نووسینانهانت  ده وه ته ایهنخوندانن بت ند نووسراوک هه چه
ردانی  کان نیم و سه ڕه  ماپه نگری هیچکام له  من الیه تادا با بم که ره  سه له. یانپک ده
  له. ککیان ر یه ر هه رامبه بت به تی خۆم نه  ڕای تایبه ب که نه م وه به، م که موویان ئه هه
، م ککیاندا باشی زۆر و خراپی که  یه له، بینم نی باش و خراپ ده کاندا الیه ڕه موو ماپه هه
و   دید و بۆچونی ئه ندیان به یوه یین په  باشی و خراپی ڕژه دیاره.  وه وانه  پچه ویتردا به له
مووان باش و   الی هه رج نییه دات و مه  باشی و خراپی ده  بیار له  که یه  هه وه  خۆیه سه هک

  . کبن ک یه خراپ وه
  ؟تان کردوهپۆستڕی کوردوستان  ردانی ماپه ڕزتان سه به، کان ر نووسراوه  سه وه ڕمه گه ده
. وت د یه پارتی ده"یشانی  ژر ناوون میان له که  یه مۆش دوو نووسینی تیادایه  تا ئه که
کتی و  ی یه واه وورده"میان  دووه. "ک دادگایی بکات ک عراقیه ید قادر وه مال سه که

  . "پارتی
  که واه ی خۆی هه که ی نووسینه وانه پچه" نھنی"یامنری  مدا په که  نووسینی یه له
مال ببینت  که.  د یتوانیوه س نه که ت ده.  وه خاته درۆ ده ر خۆی خۆی به  هه واته، نت گه ده

. ت د چی ده که، بوه وتوو نه رکه  بیبین سه وی داوه ن دووجار هه سه عید حه  سه مه و حه
  دیوه عیدی نه  سه مه مال حه که. ر د گه ل ئه.  عیددا کردوه  سه مه ر حه سه مال هاواری به که

 وا   چۆن زانی که دیوه مالی نه که. منر خۆی دیا  په ؟ یان که ردا کردوه سه چۆن هاواری به
  راوورد ناکرێ؟ یدا به که ڵ ونه گه  له تکچووه

نازانم کاکی ، " ی مراویه"ک پیتی  یه به  گه ر پویستی به مدا نووسه  نووسینی دووه له
  ؟ یاخی بووه" ی " ی له که  یان کیبۆرده  مراویه یامنر قینی له په

واعیدی و  ی ئیمالیی و قه ه  هه  تژین له که،  یه  نووسینانه و جۆره ستم ئه به  ئومد من مه کاکه
س نازانت  بت که ر خۆی نه  و نووسهنتیق  مه رن له ده  به وه ڕۆکیشه ست و ناوه به  ڕووی مه له

  که،  یه رانه و نووسه ستم ئه به مه.  زۆرن و نووسینانه بت له  ناشوکریش نه به. کات باسی چیده
ن و  بژری بکه ه کانیاندا تا هه  نووسراوه  به وه  ناخۆن دووجار بچنه وه تی ئه حمه زه
  . رخستن  بۆ خۆده ر نووسینه ستیان هه به مه
... ت سه ده... پیاو... کورد"ژر ناوونیشانی   له  که وه ی خۆتدا بچۆره که  نووسینه ر به هه

ندێ شوندا خۆشت  هه  و له ی نووسینی تیادایه ه ند هه  چه  بزانه دا نووسیوته" تیف ئومد له
  ؟ سته به زانی چیت مه ده
ی  وا دوای ووشه، ت که  ناوونیشانی نووسینه  له شک نیه موو شتکدا ناوی خۆت به پش هه له
 کۆتایی  بوو ناوی خۆت له ده.   نووسیوه و ئینجا ناوی خۆت ند خاکت داناوه چه" ت سه ده"
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   بۆ نموونه ند خاه و چه بری ئه له" ت سه ده"ی  کتدا بنووسیت و دوای ووشه هنووسین
  . دابنیت} !{مان رسوڕ ی سه نیشانه

. " بووه هتد هه..... : پیاو سیمبۆی میشه  هه گای ئمه  کۆمه له "  نووسیوتهم ددا که  یه  له
"  بووه. هتد...  پیاو سیمبۆلی میشه  ههدا ی ئمه  کۆمه له"  بنووسیت  ستت بوه به وابزانم مه

، "پناهگاه: کو هنرت وه کارده  شون به  بۆ گوزارشت له پاشگرکی زمانی فارسییه" گاه"
  .  یه ه م هه به،  هنن کارده  به "گاه کۆمه"ی  س ووشه زۆر که  نده رچه  ههجا. "قرارگاه"

و  م ئه به، کاردت س یان مرۆڤ به  کهیت بۆ که  ڕاست ده که" مان"ی   ووشه ڕێ له لگه
 پیاویان  نووسرت و له ئه" ن"ک   یه کاردت به س یان مرۆڤ به  بۆ که ی که ه"مان'

ی  خۆشمان ووشهالی . نووسرت ده" ن" دوو  کاردت به  بۆ پیاو به ی که" مان".  وه ندۆته سه نه
پیاو وا ، ترس پیاو ده،  پیاو ده'کو  وه، س یان مرۆڤ ستی که به  مه هنین به کارده به" پیاو"
  . هتد..... زان ده

  گاته تا ده.... وێ بیم مه ی ئه وه ئه"ردی  سه  لهی خۆتدا که  نووسینه ر له  ههبرا گیان
ر  ر هه گه مه" وت شمانه ر نه گه  ئه وه"کانی  تی دوای ووشه تایبه به، " یه و ناوچه ی ئه ووشه

کانی تر بۆ خۆت و بۆ  ه  و هه وه ی ئه وه شیکردنه.  بنووسیت  هووب ست به همخۆت بزانیت چیت 
  . هم جده ر به خونه

   گرنگ نییه  که ڕاسته، هنن کاری ده ران به  ئستا نووسه ی که انه ناو و نازناو و ت به باره سه
  و ناوه موو ئه  ههپرسم خۆت ده  لهم به، بژرت ده  چ ناوک بۆخۆی هه س ئازاده موو که و هه
   کوردوستان بیستبوو؟ ت له و ناوانه کشاویت و ئه رنجیان ڕانه  سه رانه مه یرو سه سه

کون و  خۆیان له، کانت داوه ڕه  ماپه ندێ له یامنرانی هه وای په رنجی هه  برا تۆ سه باشه
وی  ی هه وه ب ئه، نن گه کان ده واه هه خۆیان  تر له دوور زۆرتی چ شونکی ربابه سه له
یان  که رچاوه بت ناوی سه ن؟ یان هیچ نه بدههزتر ڕپکراوتر و به یداکردنی زانیاری باوه په

   .   وه بۆمان هاتووه  فن دۆستی نھنیمانه بنووسن یان بن له
  : ستداوه ده جار لۆژیکت لهس دا ی د9نووسراوکی   شتدا بۆ من له که مه  وه  ئومد له کاکه

،  وه گرته ر و نووسین ده کانی من گشتیین و زۆر نووسه خنه رنج و تبینی و ڕه سه .1
 و  سیان نییه که شم له ڕق و کینه. م بھن وانه موو ئه  ناوی هه ش ناکرت وانه  زۆری ئهر به له
لف و ب ی   ئه کانم له خنه رنج و ڕه سه.   قینم لیانه  بنم که وانه سیان ناناسم تا ناوی ئه که
 ناو   چوونه بی و فیکری ئاۆز نین تا پویست به ده فی و ئه لسه تی فه دان و بابه خنه ڕه

رنج و  تزانی سه  ده  بوویتایه و جیھانه زای ئه ر شاره گه تۆ ئه.  بکات وه خنه جیھانی ڕه
  . پکن کانم کام نووسین ده تبینیه

ی و ی که کانی کلیپه ی و وونهی هک ی و تکستهی گۆرانی و مۆسیقاکهزۆرجار  .2
ر و  ی بینه لیقه ست و سه ست و نه  هه ستن به یوه په، وه کتره یه موو به  هه وانه ندی ئه یوه په

نگ   ده نگ خۆش له ی ده وه بۆ ئه ناکات" جیھانی گۆرانی"زایی   شاره  و پویست به وه گوگره
 و فیلم گرتن و  وونه،  خراپ ی باش لهتکست، شاز  مۆسیقای نه مۆسیقای جوان له، ناخۆش

 .  وه  خراپ جیابکرته رهنانی کلیپی باش له ده
کو من   من و هاووتی وه  ڕز له که، یت که  کوردوستان نت ده  چ لۆژیکک داوا له به .3
ها  نده  تۆ و چه  ڕز له مای کوردوستان نت ئاوا بت که " ک نووسیوته ر وه هه، گرت نه

ئیتر ، بوو ک نه ک یه ڵ من هاوتاو وه گه ر ڕا و بۆچوونت له گه بۆ ئه. "گرێ کو تۆ ده تی وههاوو
مسالم   ئه  من و له تن لهگر تۆ داوای ڕزلنه،  بردووه سم نه نابت ڕزت لبگرم؟ من ناوی که
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د دژی کر ترت دهچیداوای ر خۆت بزانیت  ر هه گه مه،  ر ناوی تۆم بھنایه گه  ئهخۆ، یت که ده
 . من

  "ژینۆ هاوژین " ریمی خۆ کردوو به لی که ر عه عومه
  


